דוד חודק:
מהו ממשל תאגידי? מדובר באוסף כללים שמגדירים כיצד צריכות להתנהל חברות .חוק יעול הליכי
אכיפה ברשות לני"ע – חוק האכיפה המנהלית .תיקון  61עסק בדגשים בריאקציה של המשבר של
 . 9002התיקון עסק בחיזוק עצמאות הדירקטוריון שזה נכון לעומת המצב בארה"ב שעוסק בחיזוק
אסיפת בעלי המניות ששם מופיעים הגופים המוסדיים הגדולים ,הם מיושבים בדעתם אך בעולם יש
גופים חזקים שנמנים על בעלי המניות והם משתתפים באסיפות ואלה הן קרנות הגידור שהן בעלות
מניות אגרסיוויות ביותר.
האם ההשפעה של קרן גידור על האגרסיוויות של ההנהלה האם זה יהיה ממתן או גורם שמדרבן
לקחת סיכונים על ידי ההנהלה .בישראל בעלי השליטה נחשבים חזקים מידי ולכן לא היה טעם לחזק
אותם ועכשיו מנסים לחזק את הדירקטוריון מול בעלי השליטה.
המטרות של החוק הן אכיפה יעילה יותר של הרשות לני"ע כשחוק דומה נחקק בנושא של חברות
ביטוח ונתן למפקח את הכוח ,זה דומה ועם הליכים פחות ברורים ומוסדרים ממה שיש אצל הרשות
לני"ע .נכון שזה מרתיע יותר ,סמכויות דומות יש לרשות לני"ע בארה"ב אבל אסור להשוות את ישראל
מדינה קטנה שהכל בה אישי לא דומה המשמעות של חוק האכיפה המנהלית לעומת המשמעות
בארה"ב.
החוק חל על החברות הציבוריות ,בעלי השליטה ונושאי המשרה .הסנקציה המרכזית מעבר לכספים
היא ביטול או התניה של רישיון לחברה או לאדם הרלוונטי .איסור לכהן כנושא משרה זו למעשה
האיסור לפרנסה – אלה סנקציות משמעותיות.
מה שחשוב בהפרות המנהליות זה היסוד שנדרש לשם הוכחת העבירה הוא יסוד של רשלנות בלבד
וזו לא העבירה הפלילית שדורשת יסוד נפשי ,די באחריות קפידה או ביסוד של רשלנות שקל מאד
לחצות את הקו הזה.
בשימוש במידע פנים ,צריך היה להוכיח כוונה ,כיום די התרשלות כדי להפר את ההוראה ,בעבירה
הפלילית בד"כ מי שמואשם זה מי שהמידע היה בידיו אבל כיום שצריך רק יסוד של רשלנות ,אזי לא
צריך שהמידע יהיה בידך אלא אפשר לעבור עבירה גם אם המידע לא היה בידו והיה רק בידי
החברה ,המשמעות של הדבר היא שאתה יכול לעבור עבירה של מידע פנים ,עבירה חמורה
וברשלנות אתה יכול לעבור את העבירה גם אם המידע לא היה בידך.
מה שצריך להדגיש ולהמשיך וללחוץ זה נושא עבירות האכיפה המנהלית לא ניתן לשפות ולקנות
ביטוח אלא לכסות הוצאות משפטיות סבירות וגם זה צריך ללכת לאסיפה הכללית .ביטוח קלאסי הוא
ביטוח נגד רשלנות ואני חושב שהמחוקק לא שקל בכובד ראש הנכון שהסיכוי של עובד להיות מורשע
בעבירה מנהלית ,זה יכול לפגוע בסיכויו להתקדם והוא יהיה פחות אפקטיווי גם אם לא יהיה יותר
מעצם הרשעתו.
חזקת האחריות של המנכ"ל ,יש חזקת אחריות ואני קראתי שלמנהל הכספים אין הגנה כי אם
המנכ"ל עשה את הדברים הנדרשים הוא לא יחוב באכיפה המנהלית אז אם מנהל הכספים אין לו לא
את חזקת האחריות ולכן גם לא את ההגנה ,אז זה לא נכון .תכנית האכיפה המנהלית ,אם אתה עושה
תכנית עבודה נכונה אז בעצם זה כלי הגנה גם לדירקטוריון ולכל מי שרלוונטי.
רשות ני"ע הוציאה טיוטה של הנחיה שבה ציינה מהי תכנית אכיפה יעילה שתבוא לזכות החברות אם
תהיינה הפרות .כדי לתת הגנה לדירקטורים ,הם צריכים להיות מעורבים בתוך התהליך אז רמת
המעורבות צריכה להיות שהדירקטוריון יטווה את התהליך ויפקח על ביצועו ,בממצאים וביישום
התכנית.

צריך להתאים את התכנית לתאגיד ונסיבותיו במיוחדות ,ז"א לא מספיק לקחת תכנית גנרית אלא
צריכה להיות עבודה מותאמת לחברה .זה צריך להיעשות על ידי החברה ,הדירקטוריון .זה למעשה
פתרונות בית ספר לאיך מנהלים עסקים.
רואי החשבון יצרו בעיה ,בחלק מהמקרים שאנחנו רואים ,אימוץ הכללים האמריקאים יצר אימוץ
הכללים שנוגעים לדוחות הכספיים בעוד החלק השני של הגילוי שלא קשור לדוחות שהם לא כספיים
יש בעיה ,חלק מה SOXצריך להיות משפטי והוא לא פותח כי במקום שיש מי שיעשה הפרה מנהלית
הוא ימצא לא מתאים לקבל את הטיפול המקל.
ההגנה למנהלי הכספים היא לא במונחים מוחלטים אלא כאחד שתוקפים אותו ניתן להקל בדין ולייצר
שיקול דעת ברשות ,זו בעיה.
בנוגע למחאה החברתית ,התבקשתי להרצות בפני אנשי המחאה ואכן עשיתי זאת ,העברתי להם
הרצאה של קרוב לשעה ,אני חושב שיש רקע משותף למחאה בעולם המערבי והערבי .זה מתחיל
בזה שאדם בעולם המערבי מוצא את עצמו אדון לגורלו והוא לבד ,גורלו לא שפר אבל בוודאי זה
בניגוד לציפיות שהיו לו מהחיים .הדברים משתנים כשאדם מצפה לחיות חיים טובים משל הדור
הקודם לו וכשזה לא קורה יש בעיה.
הנושא של רובוטיזציה ואוטומציה יצר ירידה בביקוש לאנשים ,כלומר לעובדים זה היה אחד הגורמים
לירידה בשיעור העבודה ,תופעת הגלובליזציה מזיזה מפעלים ממקום למקום בהן עלות העבודה
נמוכה זה יצר בעיה לחברות בעולם המערבי .מה שאפיין את העידן הפוסט מודרני זה העוינות
לאידיאולוגיות הגדולות שהביאו מלחמות נוראיות ולכן האידיאולוגיות האלה היו תחת חשדות .היום
אומרים אין יותר מרכז ופריפריה כי כל העולם זה מרכז וכל העולם זה פריפריה.
כשכל הרעיונות הגדולים נופלים שהם למעשה קולקטיביים ,כשרעיונות אלה נופלים נשאר האדם
לבדו ואז יש התפיסה הליברלית שטוענת שהכל נוצר כדי שהיחיד יגדיל את אושרו ,התפיסה השנייה
היא שהאדם נזרק לגורלו והוא נזרק לחייו ונמצא לבד וצריך להתמודד עם חיים מנוכרים וכד' אלה
חלק מהרעיונות שגרמו למצב החברתי הנוכחי.
המחאה בישראל התחילה על רקע אי יכולת לרכוש דירה ,זו מחאה בהיקף חריג אפשר להגיד שזו
מחאה של הדור הצעיר של מעמד הביניים .מה יקרה איתה? תסריט אחד אומר שתוקם מפלגה
שתרוץ לכנסת ,מי שילך בתסריט הזה צריך להבין שהוא יצטרך להתיחס למגוון רחב יותר של נושאים
ודי להסתכל על מפלגת ד"ש.
מאז מלחמת יום הכיפורים יש  90מנדטים שמחפשים בית ,תסריט שני זה השתלבות במפלגות
קיימות על בסיס העדפה אישית .תסריט שלישי זה הקמת תנועה חוץ פרלמנטרית שלא מעוניינת
להיכנס לפוליטיקה ויש לה יתרון שהיא לא מתפלגת והיא יכולה לאמץ את המסרים של תנועת
המחאה .תסריט אחרון הם פשוט יתאדו ולא יקרה מזה כלום.
לדעתי על מנת להגדיל את האימפקט צריך להרחיב את האג'נדה כלפי העשירונים התחתונים כי גם
בעוד  61שנים כשמעמד הביניים יהיה מסודר ,העשירונים התחתונים ישארו שם וצריך להתחבר
לאג'נדה שלהם .הנושאים שניתן להתחבר אליהם ,שמירה על כבוד האדם -כלומר ,בריאות ורווחה
נושאים שישארו בידי המדינה וכן חינוך והשכלה ,זה אומר לאפשר לאנשים להקים עסקים קטנים וכן
דיור בר השגה במרכז ובפריפריה.
צריך לחבר גם את העשירונים העליונים שאותם מעניין לתקן את המערכת הפוליטית ,המנהל
הציבורי והבנה שמנהיגות חברתית קוראת לאט לאט ,ככה ניתן במקום לשסות את הציבור בטייקונים
ניתן יהיה לייצר שינוי.

